้
ทช.หนุนรายได ้ชาวสวนยาง เผยปี 63 ใชยางพาราสร
้าง
ถนน 1.8 หมืน
่ ตัน
04 Mar 2019

กรมทางหลวงชนบท สอดรับนโยบายรัฐบาล สนุนการใช ้ยางพารามาเป็ นส่วนผสมก่อสร ้างและซ่อมบารุง
ถนน เผยปี 63 เดินหน ้านายางพารามาใช ้ 18,000 ตัน ทั่วประเทศ หนุนสร ้างรายได ้ชาวสวนยาง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ได ้มอบหมายให ้กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักด ้านงานทาง กาหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยให ้ดาเนิน
โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของการนายางพารามาเป็ นส่วนประกอบหลักผสมกับยางแอสฟั ลต์ เพือ
่
เพิม
่ ความแข็งแรงทนทานให ้กับวัสดุผวิ ทาง และการประยุกต์ใช ้ยางพารารูปแบบอืน
่ ๆ ทัง้ ในงานทาง งาน
สะพาน และอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยบนทางหลวง เช่น เสาหลักนาทาง ยางกรวยกัน
้ ถนน เป็ นต ้น โดย
คานึงถึงความปลอดภัย ความคุ ้มค่าสูงสุด เพือ
่ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสร ้างความยั่งยืนให ้แก่
ราคายางพารา

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ตามที่
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได ้มีนโยบายส่งเสริมการใช ้ยางพาราในงานทาง ซึง่ การนายางพารามาเป็ น
ส่วนผสมของถนนก็เป็ นอีกหนึง่ มาตรการในการผลักดันการใช ้ยางพาราภายในประเทศ สามารถช่วยเพิม
่ เม็ด
เงินให ้ชาวสวนยางให ้มีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ ทัง้ นี้ ทีผ
่ า่ นมา ในส่วนของ ทช.ได ้ดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

ด ้านการส่งเสริมการใช ้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าและสนั บสนุนการใช ้ยางพารา
ภายในประเทศให ้เพิม
่ มากขึน
้ โดยได ้มีการวิจัยและพัฒนางานทางเพือ
่ สนั บสนุนการใช ้ยางพารามาเป็ น
ส่วนผสม ซึง่ การนายางพารามาเป็ นส่วนผสมในการก่อสร ้างหรือซ่อมบารุงถนนนั น
้ จะเป็ นการช่วยเสริม
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพของพืน
้ ผิวถนนให ้ดีขน
ึ้ เพิม
่ ความฝื ดเพือ
่ ความขับขีท
่ ป
ี่ ลอดภัย ต ้านทานการลืน
่
ไถลทีด
่ ก
ี ว่าอีกด ้วย โดยปี 2556 – 2561 ได ้ใช ้ยางพาราในงานทางไปแล ้ว จานวน 33,620 ตัน
สาหรับในปี 2562 ทช.ได ้นายางพารามาใช ้เป็ นส่วนผสมในการก่อสร ้าง งานซ่อมบารุง งานอานวยความ
ปลอดภัยทัว่ ประเทศ จานวน 11,300 ตัน งบประมาณรวมค่าก่อสร ้าง 13,293.49 ล ้านบาท และในปี 2563 มี
แผนเพิม
่ ส่วนผสมยางพาราจาก 5 % เป็ น 8 % ซึง่ จะใช ้ยางพาราดิบประมาณ 18,000 ตัน งบประมาณรวมค่า
ก่อสร ้าง 21,145 ล ้านบาท พร ้อมทัง้ มีแผนทีจ
่ ะเปลีย
่ นหลักนาโค ้งทีอ
่ ยูบ
่ นถนนทางหลวงชนบททัว่ ประเทศ
จานวน 800,000 หลัก ให ้เป็ นหลักนาโค ้งทีท
่ าจากยางพารา ซึง่ คาดว่าจะใช ้งบประมาณ 1,600 ล ้านบาท

นอกจากนี้ ยังได ้ร่วมหารือกับการยางแห่งประเทศไทย ในการทีจ
่ ะเร่งพัฒนาการนายางพารามาใช ้ใน
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับการอานวยความปลอดภัยทางถนน ได ้แก่ หลักกิโล ทางเท ้า แผงกัน
้ จราจร (Barrier)
ราวกันอันตราย (Guard Rail) และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) เพือ
่ จะสนั บสนุนการใช ้ยางพารา ใน
ประเทศให ้เพิม
่ มากขึน
้ ตามลาดับ ตลอดจนเพือ
่ เป็ นแนวทางทีจ
่ ะสามารถต่อยอดนาไปปรับใช ้ในถนนทาง
หลวงท ้องถิน
่ ต่อไป

